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Olipa kerran Opin ovi

http://www.youtube.com/watch?feature=pla
yer_embedded&v=S39aXfSGZwY



OPIN OVIEN VISIO

Suomessa on vuonna 2014 elinikäiseen oppimiseen ja 
ohjaukseen perustuva, hallinnonrajat ylittävä 

moniammatillinen TNO -palvelujen kokonaisuus, joka 
vastaa aikuisten ja työelämän tarpeisiin. Palvelut ovat 

asiakaslähtöisiä, monikanavaisia ja helposti saavutettavia 
(Kehittämisohjelman strategia 2009).

(TNO-palvelut = tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut)



Opin ovissa aikuisten tieto-, neuvonta-
ja ohjauspalvelut…

tarkoittavat verkostomaisena yhteistyönä ja yli organisaatiorajojen 
tuotettua palvelukokonaisuutta

on suunnattu kaikille koulutus- ja uranvalintatilanteessa oleville 
aikuisille sekä yritysasiakkaille henkilöstön osaamisen 
kehittämiseksi. 

kohdistuvat ns. hakevassa vaiheessa, koulutuksessa, työssä tai 
työttömänä oleviin henkilö- ja yritysasiakkaisiin sekä työyhteisöissä 
ja yritysmaailmassa tarjolla olevien palvelujen käyttäjiin. 



LÄHTÖTILANNE 2008 …..



…. JA SAMA KUN PUHUTAAN ELINIKÄISESTÄ OHJAUKSESTA



Meitä on paljon Opin ovi -perheessä

Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla
•Lapin Opin ovi
•Menestyjäksi Lapissa
•Opin Ovi Lapin ELY-keskus
•OSUMA, Pohjois-Pohjanmaa
•OpinTori, Pohjois-Pohjanmaa

Pirkanmaalla ja Hämeessä
•Opin Ovi Pirkanmaa
•Oma Ovi 
•Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa
•Opin Ovi Osaamiseen
•Opin Ovi Hämeen ELY-keskus
•Päijät-Hämeen Opin ovi
•Tekemällä oppii

Länsi-Suomessa ja Pohjanmaalla
•Satakunnan OpinOvi
•Opinpolku Vaasa
•Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla
•Opin Ovi SME
•Varsinais-Suomen OpinOvi
•OpinOvi aikuisopiskeluun

Itä- ja Kaakkois-Suomessa
•Opin Ovi Kymi
•EKA Opin Ovi
•AIVO
•Opinraitti Kainuu
•OpinOvi Etelä-Savo
•OpinOvi Pohjois-Savo

Keski-Suomessa
•Keski-Suomen Opin ovi
•Aikuisohjausta paikallisesti

Ruotsinkielisillä alueilla: EDU-vuxen

Työelämän ERKKERI-projektit, valtakunnallisia:
• TOKI Työelämän ohjausosaamisen 

kehittämisprojekti
• Unelmia uudesta työstä
• Opinverkko – työelämän koulutusneuvojat

• Osaava ohjaus, valtakunnallinen (koulutus, 
erityinen tuki)

Valtakunnalliset: 
• NUOVE-projekti (sähköiset palvelut, tutkimus ja 

arviointi, kehittämisohjelman arviointi)
• Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti
• LAITURI-projekti (ELY-keskukset)
• ERKKERI-projektit (koulutus)
• STUDIO-projekti (koulutus)
• KE-TU

Etelä-Suomessa
•Itä-Uudenmaan Opin Ovi
•KUUMA OpinOvi
•OpinOvi L-U ja L-U2
•Urabaarista eteenpäin
•Opin Ovi Uudenmaan ELY-keskus



Opin ovi –perhettä koordinoi Aikuisohjauksen 
koordinaatioprojekti

• Opin ovi -verkoston ylläpito ja aktivointi
• Opin ovien yhteisten kohtaamisten 

järjestäminen 
• Asiantuntijuuden tarjoaminen 

verkostovalmennuksilla
• Opin ovien työn ja tulosten kokoaminen ja 

levittäminen sekä juurruttamisen tuki



LAITURI tukee ELY-keskusten
kehittämistyötä



SAAVUTUKSIA  
Alueelliset TNO –verkostot ovat olleet hittituote
Alueellisia TNO-strategioita ja toimintasuunnitelmia on syntynyt ja 
edelleen syntyy
Toimijaverkoston työskentelyalustat esim. wiki ja sähköinen toimijakartta
Alueelliset puhelin- ja sähköpostipalvelut esim. 
neuvonta- ja ohjauspalvelu  Opin ovi Keski-Suomi
Neuvonta – ja ohjaustapahtumat, jotka vakiintuneet
alueen tapahtumavuosikelloon (yhteistyö TE-toimistojen kanssa)

Alueelliset verkkopalvelut esim.
http://www.opastin.fi/
http://www.aikuiskoulutusep.fi/
http://www.opintori.info/
http://www.kymiedu.fi/
http://www.kopase.fi/

www.opinovi.fi/hyvatkaytannot

Projektit ovat edenneet eri tahdissa ja erilaisista lähtökohdista.



SAAVUTUKSIA -julkaisut

www.opinovi.fi/julkaisut



Hyvien käytäntöjen kerääminen 
käy kiivaana

www.opinovi.fi/hyvatkaytannot



HAASTEITA MATKALLA
Erilaiset organisaatiokulttuurit ja toimintatavat ja niiden yhteen 
sovittaminen
Organisaatioihin liittyvät uudistukset , projektihenkilöstön 
vaihtuvuus
Verkoston ja päättäjien sitouttaminen
Pysyvän palvelun rakentaminen ja ylläpito olemassa olevilla 
resursseilla
Palvelujen tunnetuksi tekeminen, markkinointi- ja viestintä
Valtakunnallisia sähköisiä palveluja kehittävän projektin NUOVEn
päättyminen oppijan verkkopalvelut (hakupalvelut, ei ohjausta)



Jotta juurruttaminen onnistuu, tarvitaan
Johdon ja toimijoiden sitoutumista
Yhteistyöverkostojen säilymisen varmistamista
Resurssien turvaamista
Strategioita ja niistä johdettuja toimintasuunnitelmia
Rohkeaa päätöksentekoa
Projektin tulosten laadun ja loppuunsaattamisen 
varmistamista

SUURIA HAASTEITA JUURRUTTAMISESSA



KOHTI ELINIKÄISTÄ OHJAUSTA
Koulutus- ja urasuunnittelua tukevien tieto-, neuvonta- ja 
ohjauspalvelujen tarve ja merkitys kasvanut kaikissa 
ikäluokissa. 

Koulutusjärjestelmän uudistukset
Työelämässä ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset 
Työurien lineaarisuus vähentynyt, siirtymien määrä on 
lisääntynyt.
Koulutuspolut monimuotoistuneet ja yksilöityneet 
Koko ikäluokan koulutustavoite ja syrjäytymisen 
ehkäiseminen lisäävät osaltaan ohjauksen tarvetta.



KOHTI ELINIKÄISTÄ OHJAUSTA..
Opin ovi –hankeperheessä ¹) syntyvä ohjauksen sekä tieto- ja 
neuvontapalvelujen kokonaisuus ei kaikilta osin tänä päivänä palvele 
elinikäisen oppimisen toteutumista 

Verkostot, verkostomainen työote ja verkostojen johtaminen on 
onnistumisen edellytys

ELY:ltä odotetaan paljon, rooli haasteellinen

TE-palvelu-uudistus lupaa parempaa ja selkeämpää palvelua asiakkaille, 
mutta paljon on työtä 

Kaikkien käytettävissä olevaa ohjauksen vaikuttavuuden 
arviointityökalua tarvitaan

¹) Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen valtakunnallisella 
kehittämisohjelmalla -kehittämisohjelma



Kiitos!

Tervetuloa Opin ovi –klinikalle Helsingin Mesukeskukseen 27.3.2013 www.opinovi.fi


